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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Wat nu?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog terugkomt en
vragen Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een god. Als Mozes
terugkomt ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen
tafelen kapot. God zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond
vernieuwd kan worden. .
Het thema voor volgende week is: Nu is het genoeg
Numeri 11 en 12
De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en
watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg is: hij
laat kwartels uit de hemel komen, zo veel dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen.
Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als sneeuw.
Zeven dagen later kan ze zich weer bij de mensen voegen zodat ze verder kunnen trekken.
Lied voor de komende periode: ‘Ik wens jou’ YouTube
De Kanjertraining
Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle
omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, leuk, vervelend of naar, maar hoe
je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. In de bijlage een informatieblad over de Kanjertraining.
In het informatieblad staat o.a. het stappenplan dat de kinderen volgen als er iets niet goed gaat en
een uitleg over de ‘Kanjerpetten’
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert
denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit
effect merkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en wil pestgedrag
voorkomen. In alle groepen wordt de methode gebruikt. De regels zijn:
-We vertrouwen elkaar
-We helpen elkaar
-Niemand speelt de baas
-Niemand lacht uit
-Niemand doet zielig
De regel die voor de komende week centraal staat is: ‘Niemand lacht uit’
Executieve functies
De term ‘executieve functies’ verwijst naar een aantal complexe vaardigheden die
nodig zijn voor het plannen en uitvoeren van doelgericht leren en gedrag. Deze
vaardigheden worden verworven vanaf de vroege kindertijd en zijn belangrijk voor
de ontwikkeling van elk kind. Alle executieve functies hebben een controlerende en
aansturende functie. Executieve functies zijn bijvoorbeeld dat kinderen leren plannen en organiseren,
concentreren, problemen oplossen, emoties reguleren, etc. In de klas gebruiken we hiervoor symbolen
en woorden. Elk symbool heeft te maken met een ‘executieve functie’. De symbolen die we gebruiken
hebben te maken met ‘De boot’. De symbolen hangen ook in de klassen en in de gangen. Hieronder
een uitleg van het symbool ‘Het kompas’. Als de leerkracht tegen een leerling zegt ‘Ik vaar op mijn
kompas!’ dan weet de leerling waar hij of zij op dat moment aan moet denken.

Welkom
Amy van Deijk wordt binnenkort vier jaar. We wensen je een fijne en leerzame tijd bij ons op school!
NSCCT
Net als vorig schooljaar zal in de groepen 4 t/m 7 de komende weken de NSCCT worden afgenomen.
We zijn hier vorige week mee begonnen in de groepen 4 en 5. Morgen zal de NSCCT worden
afgenomen in de groepen 6 en 7. NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test.
Na instructie, maken de kinderen allemaal zelfstandig het boekje met opdrachten. Na een uur zijn de
kinderen klaar. Met de resultaten krijgen we beter zicht op de cognitieve capaciteiten van kinderen.
Hiermee kunnen leerkrachten hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van
kinderen. Door inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van kinderen wordt elk kind in staat
gesteld om zich te ontwikkelen volgens haar of zijn cognitieve capaciteiten. Door de kinderen daarna
uit te dagen op hun eigen niveau betekent dit minder frustraties door te makkelijk of te moeilijk werk.
Elk schooljaar zullen we de NSCCT afnemen. Uiteraard zal het resultaat tijdens de tien-minutengesprekken samen met de CITO scores besproken worden.
Sinterklaasactie
Deze week starten we een ‘Sinterklaasactie’. De kinderen kunnen
banketstaven en gevuld speculaas verkopen. De banketstaaf kost €3,50 (2
voor €6,50) en het gevulde speculaas €4,- (2 voor €7,50). Het is de bedoeling
dat de kinderen het geld direct contant ontvangen. U ontvangt de bestelde
producten na het sluiten van de actie zo spoedig mogelijk. De actie duurt van
dinsdag 1 november t/m woensdag 9 november. Op donderdag 10 november zal de bestelling worden
doorgevoerd. De opbrengst gaat de activiteitencommissie gebruiken voor het organiseren van leuke
activiteiten voor de kinderen. Ook gaan we een deel van de opbrengst gebruiken voor het aanschaffen
van een nieuw speeltoestel op het ‘achterplein’.
Dankdag
A.s. woensdag is het dankdag. We gaan dan samen met De Schakel naar de kerk in Mariënberg. De
dienst begint om 8.45 uur. We vertrekken om 8.35 uur. De kinderen moeten dus iets eerder op school
komen. Het thema is: ‘Houvast’. Er is kinderoppas aanwezig. Wilt u erop toezien dat uw kind thuis nog
naar het toilet gaat en geen snoep meeneemt?
Maandvoorstelling groep 5/6
A.s. vrijdag staat de maandvoorstelling van groep 5/6 gepland. Alle ouders van de
kinderen uit groep 5/6 zijn om 11.30 uur van harte welkom!
Studiedag
Donderdag 10 november is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn vrij.
Tien-minuten-gesprekken
Woensdag 16 november en donderdag 17 november zijn er weer tien-minuten-gesprekken voor de
kinderen uit groep 1 die in de eerste maanden van 2022 vier jaar zijn geworden en voor de kinderen
uit groep 2 t/m 8. Vanaf donderdag 3 november t/m woensdag 9 november kunt u zich inschrijven via
Parro. We hopen u allen te kunnen ontvangen en op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van
uw kind(eren).
Luizencontrole
Vorige week zijn de luizenmoeders weer op school geweest om alle kinderen te controleren. Er zijn
een paar neten gevonden. De betreffende ouders zijn ingelicht. Wilt u zelf ook blijven controleren?

Kinderboekenweek
Donderdag 13 oktober was de afsluiting van de
Kinderboekenweek. We zijn begonnen met het zingen
van het themalied ‘Gi-ga-groen’. Na het zingen van het
lied hebben de kleuters een versje gezongen. Daarna
hebben ouders en kinderen gekeken naar mooie
tekeningen en geluisterd naar de verhalen van de winnaars van de voorrondes. Bij de kleuters hebben
Mika en Jayden de mooiste tekening gemaakt. De zilveren en gouden penseel zijn gewonnen door
Noa en Manon. De zilveren en gouden griffel zijn gewonnen door Rick en Ilse. De voorleeskampioen
van onze school is Niek. Gefeliciteerd allemaal! Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl

Klassenavond
Vrijdagavond 7 oktober was de klassenavond van groep 7/8.
De avond begon om 19.00 uur en duurde tot 21.30 uur. De
kinderen hebben gedanst en spelletjes gespeeld zoals
‘Weerwolven’ en verstoppertje in en rond de school. Het was
een gezellige avond! Bekijk de foto’s op onze site.
Herfstdagen
Vrijdag 14 oktober was de herfstdag voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen hebben het kabouterpad in
het Zandstuvebos gelopen. De groepen 5 t/m 8 zijn vrijdag 28 oktober naar de Oldemeijer geweest.
Het waren twee leuke dagen! Alle ouders die geholpen hebben, hartelijk dank!

Dierendag
Dinsdag 4 oktober was het dierendag. Veel kinderen hadden een huisdier of een knuffel
meegenomen. Om 9.00 uur was de dierenparade op het schoolplein. Er waren honden, kippen,
konijnen en een poes! Bekijk de foto’s op www.hoekstee.nl

Agenda
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Woensdag
Donderdag
Maandag

2 nov: Dankdag
3 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2
4 nov: Maandvoorstelling groep 5/6
7 nov: Zwemmen groep 3/4
8 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8
9 nov: Inloop in groep 2
Spel- en Boekenplan
Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6
10 nov: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij.
16 nov: Inloop in groep 1
Tien-minuten-gesprekken
17 nov: Tien-minuten-gesprekken
21 nov: Zwemmen groep 3/4

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

